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3: Bestyrelsens beretning

• Seneste generalforsamling var 24. marts 2019
• I bestyrelsen

• Allan Nordestgaard Sørensen
• Jane Fiil Sørensen
• Hanne Grønlund Kristiansen
• Susanne Kaae
• Annie Nielsen
• Christian Holmstrup
• Kristine Steffensen
• Olle Brøkner
• Jesper Gregersen
• Svend Rasmussen (suppleant)
• Morten Rathke (suppleant)



3: Bestyrelsens beretning

• Endnu et år med et meget højt aktivitetsniveau i borgerforeningen
• Jeg vil fortælle om:

• Aktiviteter i Røgen Forsamlingshus
• Koncerter
• Medlemsaktiviteter, herunder bl.a. fællesspisninger og café
• Udlejninger og andre aktiviteter

• Bestyrelsens fokusområder
• Økonomi, herunder prispolitik for Røgen Borgerforening
• Røgen i verden – verden i Røgen

• Spørgsmål undervejs er ok
• Dybere drøftelser kan vi evt. tage efter beretningen



Bestyrelsens beretning:
aktiviteter i Røgen Forsamlingshus

• Koncerter
• Berlevs Rock’n’roll Hotel (6. april 2019)
• Aske Jacoby (5. september 2019)
• Coast (4. oktober 2019)
• Booze Brothers (9. november 2019)
• Brunc’n’Blues (1. december 2019) (NYT TILTAG)
• The Kutimangoes (1. februar 2020)



Bestyrelsens beretning:
aktiviteter i Røgen Forsamlingshus

• Fællesspisninger
• 22 stk.
• Deltagerantal mellem 40-60

• Café-eftermiddage
• 20 stk.
• Deltagerantal mellem 10-15

• Livestreaming
• 13 stk.

• Gymnastik



Bestyrelsens beretning:
Andre aktiviteter i huset

• Private udlejninger: 7
• Vandværk generalforsamling: 1
• Menighedsrådet:

• Fastelavn
• Pizzagudstjeneste

• Fastelavn soldaterfest



Bestyrelsens beretning:
udvalgte fokusområder

• Medlemmer
• Medlemskartotek
• Øge antallet af medlemmer

• Kommunikation – kvartalsbrev fra Røgen Borgerforening
• Internt arbejde i bestyrelsen

• Bestyrelsesarbejde
• Dokumenthåndtering, kommunikation mv.



Bestyrelsens beretning:
udvalgte fokusområder

• Udvalg fungerer, fx:
• Café Blå
• Fællesspisninger
• Koncerter
• Røgen i verden – verden i Røgen

• Men der er fortsat mere at arbejde med:
• Mere formel struktur
• Og fx ”Børn og unge”
• Samarbejde med fx Farre



Bestyrelsens beretning:
Økonomi

• Vi har behov for at spare op til forbedringer af huset
• Målsætning: Hensætte 40.000 årligt

• Resultatet for 2019 er flot, men det var et særligt år

• To muligheder:
• Reducere udgifter
• Øge indtægter



Bestyrelsens beretning:
Økonomi

• Overskud i 2019: ca. 100.000 kr.

• Af det er
• Ca. 40.000 fra teknikhuset
• Ca. 66.000 forudbetalte billetter til koncerter i 2020

• Vi skal så også medtage ca. 21.000 fra 2018 der var forudbetalte 
billetter for 2019.



Bestyrelsens beretning:
Økonomi



Bestyrelsens beretning:
Økonomi

• Reducere udgifter:
• Løbende økonomistyring og opfølgning
• Kan vi reducere energiudgifterne i Røgen Forsamlingshus?

• Øge indtægter:
• Revideret prispolitik
• Gør det attraktivt at være medlem af Røgen Borgerforening
• Tilgodeser medlemmer af Røgen Borgerforening
• Fundraising



Bestyrelsens beretning:
Økonomi

Revideret prispolitik: Udvalgte elementer:

• Drikkevarer til medlemsarrangementer:
• Enheds pris for normal enhed er 10 kr.
• Ved køb af klippekort bliver enhedsprisen 7 kr.

• Priser for drikkevarer til åbne arrangementer er højere. Her kan 
ikke anvendes klippekort.

• Fællesspisning (30 kr. for voksne, 15 kr. for børn). (Gæster tilladt)



Bestyrelsens beretning:
Økonomi

Revideret prispolitik: Udvalgte elementer:

• Forskel på priser til arrangementer for
• Medlemmer (lukkede arrangementer)
• Alle (åbne arrangementer)

• Kontingent uændret i 2020. Mulig kontingentstigning til 2021
• Leje af Røgen Forsamlingshus:

• Mindre dagsarrangementer: 1.300 / 2.500
• Større arrangementer (2 døgn): 2.500 / 3.500



Bestyrelsens beretning:
Økonomi

Røgen i verden – verden i Røgen

• Større beløb omkring Røgen Borgerforenings bankkonti
• Særskilt økonomi i forhold til Røgen Borgerforening
• Kontrolforanstaltninger:

• Intern uvildig kontrol
• Ekstern revision (betales af Røgen i verden – verden i Røgen)



Bestyrelsens beretning:

Spørgsmål?
Kommentarer?
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4: Fremlæggelse af revideret 
regnskab for det forløbne kalenderår
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5: Indkomne forslag

Der er kommet ikke kommet indkommende forslag til generalforsamlingen.
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6: Valg til bestyrelsen

På valg er:

• Susanne Kaae
• Kristine Katborg
• Jane Sørensen
• Hanne Grønlund

Hvis der er flere end 4 der stiller op til bestyrelsen, så foretages der skriftlig 
afstemning.



7: Valg til suppleant

På valg er:

• Svend Rasmussen
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8: Valg af kritisk revisor

På valg er:

• Gunna Drachmann
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9 og 10: Valg af landsbyrepræsentant 
samt suppleant til Favrskov 

Kommunes Landsbyråd

På valg er:

• Landsbyrepræsentant: Rie Grotkjær
• Suppleant for landsbyrepræsentant: Bent Drevald

Rie ønsker ikke genvalg
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Eventuelt


